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אור החיים1

1עשה כן יוסף משום כבוד אביו כי כן משפט הנכבדים ומכל שכן גדולי המלכות …ויחנטו הרופאים 

סנהדרין2

 א"ל שבור מלכא לרב חמא קבורה [רש"י: שאדם חייב לקבור את מתו] מה"ת מניין אישתיק ולא א"ל ולא מידי אמר רב אחא
 בר יעקב אימסר עלמא בידא דטפשאי דאיבעי ליה למימר כי קבור דליעבד ליה ארון [רש"י: אבל קבורת הארץ לא משתמע

 ליה מיניה ולהכי לא אמר ליה מהאי ופרכינן לימא ליה מרבויא דתקברנו ומשני לא משמע ליה לעכו"ם למהוי דרשה
 מרבויא] תקברנו לא משמע ליה ונימא מדאיקבור צדיקי [רש"י: אברהם יצחק ויעקב ומשני מנהג בעלמא הוא שנהגו כן קודם

 לכן] מנהגא בעלמא מדקבריה הקב"ה למשה [רש"י: אלמא דעתו הסכימה ומשני דילמא כי היכי דלא לישתני משה ממנהגא
 דעלמא] דלא לישתני ממנהגא ת"ש וספדו לו כל ישראל וקברו אותו דלא לישתני ממנהגא לא יספדו ולא יקברו לדומן על
 פני האדמה יהיו דלישתנו ממנהגא איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא [רש"י: שלא יתבזה לעין כל שיראוהו מת ונרקב

 ונבקע] או משום כפרה הוא [רש"י: כי היכי דתיהוי ליה כפרה בהטמנה זו שמורידים ומשפילין אותו בתחתיות] למאי נפקא
 מינה דאמר לא בעינא דליקברוה לההוא גברא אי אמרת משום בזיונא הוא לא כל כמיניה [רש"י: דבזיון הוא לקרוביו] ואי

2אמרת משום כפרה הוא הא אמר לא בעינא כפרה מאי

רמב"ם3

 ההספד כבוד המת הוא. לפיכך כופין את היורשין ליתן שכר מקוננים והמקוננות וסופדין אותו. ואם צוה שלא יספדוהו אין
3סופדין אותו. אבל אם צוה שלא יקבר אין שומעין לו. שהקבורה מצוה שנאמר כי קבור תקברנו:

רשב"א4

 לארדה, שאלת ראובן צוה בשעת פטירתו שישאו אותו לקבור אותו אל מקום קבורת אבותיו וביום שמת נאנסו ולא יכלו
 לישא אותו מיד והכניסוהו לשעה בקבר מקום פטירתו ועכשו רצו בניו להוליכו אצל קברות אבותיו ומפני שאי אפשר לישא
 אותו מיד והכניסוהו לשעה בקבר מקום פטירתו ועכשו רצו בניו להוליכו אצל קברות אבותיו ומפני שאי אפשר לישא אותו
 מחמת הפסד הבשר וריחו נודף עד שיתעכל הבשר אם מותר ליתן על כל גופו סיד למהר העכול אי איכא בזיון בכך או לא.

 אי נמי משום צער וכענין שאמרו קשה רמה למת כמחט בבשר החי. אי נמי אם מותר לטלטלו ממקומו אפילו לישא אותו
למקום אבותיו כמו שצוה או לא.

 תשובה כל כי האי שעושין לכל בשרו מהרה כדי לישא אותו למקום שצוה מותר שאין כאן משום בזיון ואין כאן משום צער
 שאין בשר המת מרגיש באזמל כל שכן בסיד והחנוטין קורעין אותן ומוציאין מעיהן ואין כאן לא משום צער ולא משום בזיון.

 ולפנותו ממקומו כדי לקברו במקום שצוה ומקום קברות אבותיו מותר … שערב לו לאדם להיות נקבר אצל אבותיו וכתוב
(בראשית מ"ט) קברו אותי אל אבותי … וכן בשנתנו מתחלה דעתם לפנותו מותר

 ומעשה היה בעירנו באחד שנקבר תוך השכונה ביום הידוע לנוצרים שלא יכלו לקבור אותו ליומו בבית הקברות ואחר כך
 פנוהו משם לבית הקברות. וכל שכן בנדון שלפנינו שצוה לפני מותו ושנקבר על דעת לפנותו שהוא מותו ומצוה על בניו

4לקיים דברו.

רדב"ז5

 ממני ידיד נפשי אודיעך דעתי במה שכתב הרשב"א ז"ל … וקשיא לך דאפכא אמרינן בשבת פרק קמא …שאלת

 הרב ז"ל קשיא ליה דאם איתא דאיכא דאיכא צער המת היאך חנטו את יעקב אע"ה ואת יוסף הצדיק אלא ודאיתשובה 
 מדנהגו היתר בדבר משמע דלית להו צער וכל שכן בזמן שעושין כן לכבוד המת ולתועלתו  כענין החנוטים וכהך עובדא

דשאילו קמיה וסבירא ליה כפי הקס"ד דאין בשר המת מרגיש באיזמל ושאני רמה דקשה למת יותר מאיזמל …
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 וא"ת כיון דמתים לאו בני הרגשה נינהו אפילו רמה נמי אינם מרגישים … י"ל דרמה כיון דהוי מיניה וביה כדי להעניש אותו
על מעשיו מרגיש בו אבל שאר דברים אינו מרגיש וזו מפליאות השגחתו יתברך:

 כללא דמלתא דכל דבר שעושין למת לכבודו או לתועלתו אין בו משום בזיון ולא משום צער ומזה הטעם ראיתי מי שצוה
 בשעת מותו שיתנו סיד בתוך קברו כדי שיתעכל הבשר מהרה לפי שאמרו במדרש שאין מכיניסין את הנשמה למחיצתה עד

 שיתעכל הבשר … ואף על פי שדבר זה מותר הוא וכדכתיבנא וכל שכן כשהוא בעצמו מצווה על זה מכל מקום הוא
 התחכמות על מה שסדר הקב"ה בטבעו של עולם כיון שהדבר על צד העונש מה הועיל. הקצור קצרה ידו יתברך להתפרע

 ממנו בעונש שהוא קשה ומר מזה. ואם צדיק הוא הלא יצוה את הטבע להשיב כל יסוד ליעודו בזולת זמן או בזמן קצר כדי
5שתעלה נשמתו למקומה בלא מונע הילכך על זה וכיוצא בו אני קורא תמים תהיה וגו':

ט"ז6

6שנאמר ובשרו עליו יכאב כל זמן שבשרו עליו יכאב אינו נוח מן הדין:כדי לעכל הבשר. 

דעת כהן7

 שדבר פשוט הוא שהקבורה היא מחזקת בלב כל ישראל את האמונה בתחיית המתים, שהיא עיקר בתורה, וכדכתיב בדניאל
 ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו. ואף על פי שאין מעצור לפני הקב"ה כל יכול לקבץ כל החלקים הפזורים גם על יד שריפה,

 וכל הקדושים שנשרפו באש ודאי יזכו לתחיה, וכמו שהאריך בזה הרמב"ן בשער הגמול, מכל מקום כל מה שמצאנו על פי
 התורה, ואפילו על ידי מנהגי ישראל קדושים, לחזק את האמונה, אפילו כדי לקרב את הציור אל הלב באופן יותר מורגש,

גם כן אסור לשנות ממנו.

 [ועיין שם שהביא מדברי הרמב"ם בענין שבת, והעלה:] וקל וחומר בענן עיקר תחיית המתים, שהציור של הקבורה הוא יותר
 קרוב אל החוש, כמשחז"ל קל וחומר מחיטה וכיוצא בזה, שכל מי שבא לטשטש את הציור שמתחזק על ידי פעולת הקבורה,
 ולהרחיקו מן הלב על ידי השריפה, שבעיני בני אדם המוניים נחשב זה לכליון מוחלט, ומטים על ידי זה את לבות פשוטי בני

7אדם להיות כופרים או מזלזלים ומסתפקים חס ושלום באמונת תחיית המתים, שהיא עיקר בתורה, שזהו איסור גמור. ...

8 Tacitus

They [the Jews] are wont to bury rather than to burn their dead, following in this the Egyptian custom; 
they bestow the same care on the dead, and they hold the same belief about the lower world.
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